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، لەالیەن سەمیحە ئەیوب، میسر٢٠٢٣پەیامی ڕۆژی جیهانیی شانۆ  بۆ ساڵی 

هاوڕێ شانۆکارەکانم لە هەموو الیەکی جیهان،

لە ڕۆژی جیهانیی شانۆدا ئەم پەیامەتان بۆ دەنێرم، بەبارتەقای ئەو هەستە دڵخۆشییە قووڵەی بۆ قسەکردن لەگەڵتان  
 –بە شانۆکار و نا شانۆکارەوە  –دایگرتووم، هەموو ڕیشاڵێکی بوونم لەژێر قورسایی ئەو شتانەدا دەلەرزێت کە هەموومان

باڵی بەسەردا کێشاوە.   بەدەستیانەوە دەناڵێنین، فشاری پڕوکێنەر و هەستی وێرانکەر، لەناو جیهانێکدا کە دۆخێکی ناجێگیر 
ەوەی جیهانی ئەمڕۆمانی پێدا تێدەەڕێت، ملمالنێ و جەنگ و کارەساتە  ئەمەش وەک دەرەنجامێکی ڕاستەوخۆ بۆ ئ

سروشتییەکان. ئەمانە کاریگەریی ڕوخێنەریان نەک تەنیا لەسەر جیهانی ماددی، بەڵکو لەسەر جیهانی ڕۆحی و ئاساییشی  
 دەروونیشمان داناوە.

هان هەمووی وەک کۆمەڵێک دورگەی تەریکی من ئەمڕۆ قسە لەگەڵ ئێوەدا دەکەم، لەم کاتەدا هەستێک دایگرتووم کە جی
لێهاتووە، یان وەک کۆمەڵێک کەشتیی لێهاتووە لە ئاسۆیەکی بە تەم داپۆشراودا هەڵدێن، هەریەکەیان چارۆکەی خۆی  

هەڵدەدات و بێ ڕێنمایی کەشتییەکەی دەئاژوێ. هیچ ڕێنوێنییەک لە ئاسۆدا نابینێت، لەگەڵ ئەوەشدا درێژە بە دەریاوانییەکەی 
ی دەدات، بەو هیوایەی دوای ئەو هەموو سەرگەردانییەی ناو شەپۆلەکانی دەریایەکی پڕ لە هاژە، بگاتە بەندەرێکی خۆ

 ئاسوودە کە داڵدەی بدات.

ئەم جیهانەی ئێمە هەرگیز هێندەی ئەمڕۆ پێکەوە گرێدراو نەبووە، بەاڵم لەهەمان کاتدا، هەرگیزیش ئەوەندەی ئەمڕۆ  
نەبووە. ئەمەش ئەو پارادۆکسە دراماتیکییەیە جیهانە هاوچەرخەکەمان سەپاندوێتی بەسەرماندا.   لێکهەڵوەشاوو دوور لەیەک

وێڕای ئەو نزیکبوونەوە زۆرەی هەموومان لە ئاڵوگۆڕی هەواڵەکان و پەیوەندییە مۆدێرنەکاندا دەیبینین، چۆن هەموو 
ملمالنێیانەی جیهانی پێدا دەڕوات، ئاستی هەر  بەربەستەکانی سنوورە جوگرافییەکانی تێکشکاندووە، بەاڵم ئەو گرژی و 

مەزەنەکردنێکی لۆژیکیی تێپەڕاندووە، بەجۆرێک، لەناو ئەو نزیکبوونەوە ڕووکەشەدا، دوورکەوتنەوەیەکی بنەڕەتیی  
 دروست کردووە کە لە سادەترین وێنەکانیدا، داماندەبڕێت لە ڕەچەڵەکی ڕاستەقینەی مرۆڤایەتی.  

یدا بریتییە لە کردەیەکی مرۆیی پاراو، لەسەر کرۆکی ڕاستەقینەی مرۆڤایەتی وەستاوە، کە ژیانە. شانۆ لە کرۆکە ڕەسەنەکە
بە وتەی پێشەنگی مەزن کۆنستانتین ستانسالڤیسکی "هەرگیز بە پێی قوڕاوییەوە مەیەرە ناو شانۆوە. تۆز و خۆڵەکەت  

هەموو ئەو شتانەی ژیانت تێکدەدەن و  –ەکانتلەدەرەوە بەجێبێڵە.  نیگەرانییە گچکەکانی خۆت، کێشە و سەختییە گچک
لەگەڵ پۆشاکەکانی دەرەوەتدا، لەبەر دەرگای هاتنە ژوورەوە بەجێبێڵە."   –سەرنجت لەسەر هونەرەکەت دوور دەخەنەوە 

کاتێک سەردەکەوینە سەر تەختەی شانۆ، تەنیا یەک ژیان بۆ یەک مرۆڤ لەناخماندایە و دەچینە سەر شانۆ. بەاڵم ئەم ژیانە  
توانایەکی مەزنی هەیە بۆ دابەشبوون و لەدایکبوون تا بۆ چەندین ژیان بگۆڕدرێت کە لەم جیهانەدا پەخشیان دەکەین، تا  

 ژیانی تێبگەڕێت و بگەشێتەوە و بۆنە خۆشەکەی بەناو کەسانیتردا باڵو بکاتەوە.
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دیزاینەری کۆریۆگرافی و تەنانەت ئەوەی ئێمە وەک نوسەر و دەرهێنەرو ئەکتەر و سینۆگرافیست و شاعیر و مۆسیقی و 

تەکنیککارەکانیش، هەموومان بەبێ جیاوازی لە جیهانی شانۆدا پێیهەڵدەستین، کردەیەکە بۆ خوڵقاندنی ژیانێک، پێشتر  
بەرلەوەی سەرکەوینە سەر شانۆکە بوونی نەبووە. ئەم ژیانە پێویستی بە دەستێکی خەمخۆر هەیە دەستی بگرێت، سنگێکی 

بگرێت، دڵێکی میهرەبان هاوسۆزی بێت، مێشکێکی هۆشیاریش کە هۆکارەکانی مانەوە و بەردەوامبوونی   بەسۆز لەئامێزی
 پێ ببەخشێت.  

 
  ن، ینێهەد یمەرهەب ەوەچیه ەو ل ەانیژ خودی  ەیکرد نەیکەید ۆشان ر ەس ەل ەمێئ  ەیوە ئ مەڵێد کێکات ەبێتن یوەڕەادیز  ڕەنگە

 ەمێ. ئەوەکاتەد  رمەگ  ەیکیەو سارد  ەوەکاتەد  ووناکڕ   وەش  ییکیتار   ،ەوەتێوش ەدر ەد  دایکیتار   ەل  ەسووتاو ک  پشکۆیەکی  کەو
 نەیمێئ  ە. وی دەکەین.. و مانادار   پڕجۆش  نەیمێئ  ...نیەکەد  ەیستەرجەب  ینەمێئ  .. .نیخش ەبەد  انیژ   ەب  درەوشانەوە  ئەوانەین

دەکەین  ێیل  شتنەیگێت  یکانەکار ۆه  ەک ئفەراهەم  و   یزانەن  ستانیکیتار   ەیو ەووبوونەڕ ووبڕ   ۆب  ر ەهون  یووناکڕ   نەیمێ. 
و    ڵوەه  لەپێناوی ئەمەشدا.  ەوەتێوباڵب  داەهانیج  م ەل  انیژ   تا  ن یگر ەد  ئامێز   ە ل  انیژ   بڕوای  نەیمێ. ئبەکار دەهێنین  یوڕەتوند

ااڵیە ب  ەامەیپ  وەئ  بەدەستهێنانی  ۆب  هەر شتێک پێویست بێت  ، ەڕ گەنەیخەد  کانمانەمار ەو د  نێو خو  سکێو فرم  ەقەکات و ئار 
 ینیەشا انیژ  ەک ەیەه ەو ەب مانەڕ باو یاستەڕ و ب نەیکەد ی و جوان ەو چاک  ماف یهاکانەب  ەل یرگر ەبدەیکەین. لەو ڕێگەیەوە 

 .ژیانکردنە
 

 یباوک ەبۆنەی ڕۆژی جیهانییب انێڕ نگگەئاه ۆب تەنانەت انی کردن، ەقس  ۆب نهاەت کەن م،ەکەد ەڵ گەل تانەقس  ڕۆمەمن ئ
 ەوەکێشان پ ەو شان ب ست ەد ەل ست ەد بە یەک ڕیز، موومانەه تا مەکەد شتتانێبانگه  کوەڵب ”،ۆ“شان ەوەکانەر ەهون مووەه

 پێی ڕاهاتووین، هاوار بکەین و کانمانۆشانتەختەی  ر ەس ەل هەر بەو جۆرەی ،بووەستین و بەدەنگی بەرز هاوار بکەین
 داۆڤمر  بزربووی کرۆکی یدواەب داانتۆخ ەوەیناوەلتا   ،ەوەتێنێب ئاگاەب هانیج مووەه یژدانیو تا دەرپەڕێنین کانمانوشە

  ەنێو مەئ ەیوەئ ۆب هەروەها. ی کەسانیتر ر ەکڵو قبو ان یو ن رمە ن ز،ۆس بە  ست،یوەش ۆ خ ،ەبوردێئازاد، ل ۆڤیمر  ن،ەڕێبگ
بە نەفرەت  و زیادەڕەوی یوڕەو توند ڕەوتاک ەیوەرکردنیو ب ەکانیناوێخو ێو ملمالن ی رستەزپەگڕەو  ەییندڕ د ەیوتەچ

  ەل بنەد یشوامەردەو ب شتوونڕۆی داەئاسمان مەئ ر ێژ ەبو  داییەوەز  م ەئ ر ەس ە ب کانۆڤەمر  .. بەدرێژایی هەزاران ساڵ.بکەن
  داۆشان یرگاەد ر ەبەلداوای لێبکرێت و  ێتنێربهەد کانیەناوێخو ێو ملمالن جەنگەکان یواڵتا ەل یکانێیەپ با ئیتر  ،شتنڕۆی

ڕەها، وا لە هەموومان  یکییەا ینڵد وە بەەتێبب ەکید یکێجار  ،دایپۆشیوە گومان ەک ەکەمانیتیەاۆڤمر ، بەڵکو نێڵبه انێیجەب
 . نیخوشک و برا لەناو مرۆڤایەتیدا مانش مووەو ه نۆڤیمر  ەک بەوەوە بکەین یشاناز   نیب شیاو یاستەڕ ب بکات

 
  ر ەس ەل ەوەر ەکتەئ مەکیە یوتنەرکەد م ەکیە ەل ر ەه ،یر ەشنگڕۆ  ەڵیشخەم یانگر ەڵه ،کارانۆشان ەیمێئ ،ەیەمێئ یرکەئ

 مووەه بە .دا بینەانۆڤو نامر  یناوێو خو ن یر ناش ی ک ێشت مووەه ەیوەووبوونەڕ ووبڕ  ینگەش ێپ ەل ،ۆشانیەکەم تەختەی 
با   ...ەیەه انمانیژ  پەخشکردنی یتوانا نا...  تر یس ەو ک ەمێئ ...مرۆڤانە ڕووبەڕووی دەبینەوەجوان و پاک و  یکێشت
 . پەخشی بکەین دایت یەاۆڤمر  کیەو  ایدون کیە ناوێپ ەل ەو ەکێپ

 
 سەمیحە ئەیوب
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